
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 

 

Số:        /GM-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Nghĩa Hưng, ngày        tháng 10 năm 2021 
   

 

GIẤY MỜI 

Dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng,  

triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 

_________ 

 

Ủy ban nhân dân huyện trân trọng kính mời: 

* Ở huyện: 

- Đồng chí Trần Văn Dương - Chủ tịch UBND huyện, Chủ trì hội nghị; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Thủ trưởng các đơn vị: Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự huyện; 

Viện kiểm sát nhân dân; Tòa án nhân dân; Chi cục Thi hành án dân sự; Chi cục 

thuế; Kho bạc nhà nước; Trung tâm Y tế; Chi cục Thống kê; Công ty TNHH 

MTV KTCTTL; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. 

* Ở xã, thị trấn: Chủ tịch UBND xã, thị trấn. 

Dự Hội nghị sơ kết nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng, triển khai 

phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. 

Thời gian: Từ 07 giờ 30 phút, ngày 08/10/2021 (thứ Sáu). 

Địa điểm: Hội trường tầng 1 - UBND huyện. 

Yêu cầu:  

- Văn phòng HĐND&UBND huyện chuẩn bị các điều kiện phục vụ hội nghị; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chuẩn 

bị nội dung báo cáo tham luận tại hội nghị; 

- Trung tâm Văn hóa -TT&TT cử phóng viên theo dõi, đưa tin hội nghị. 

Yêu cầu các đại biểu tham dự Hội nghị thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch theo khuyến cáo của cơ quan y tế. 

Trân trọng kính mời các đồng chí về dự hội nghị đầy đủ, đúng giờ./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu: VT. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

  CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Thiệp 
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